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Tisztelt Bizottság! 

 

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. 

számú mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlapon a Szérűskert utcában 

található egyes ingatlanok meghatározott nagyságú területeinek megvásárlása és közterületté 

minősítése szükséges a MÁV-Kelebia vasútvonalhoz kapcsolódó aluljáró és az ahhoz 

kapcsolódó kiszolgáló utak kialakításához. 

 

A 195569 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban a tisztelt Bizottság 2020. augusztus 04. 

napján megtartott ülésén meghozta a 93/2020. (VIII. 04.) határozatát. Az önkormányzat jogi 

képviselőjével a későbbiekben történt egyeztetés alapján arra jutottunk, hogy a szabályozás a 

szabályozási vonalon álló épület előzetes bontása nélkül is végrehajtható, ha kisajátítási 

vázrajzra kötjük meg a lejegyzést/kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést (így az 

ügymenet jelentősen gyorsítható, mert nincs szükség előszerződésre, és a bontás a szabályozást 

követően is elvégezhető), ezért a határozat ennek megfelelő módosítása javasolt.  

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot döntésének meghozatalára! 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ...../2020. (XI.04.) határozata a 195569 

helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a Kerületi 

Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlap szerint kialakítandó 

közterületi ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2020. (VIII. 04.) határozata módosításáról 

 

A Bizottság úgy dönt, hogy a 195569 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában 

található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati 

rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlap szerint 

kialakítandó közterületi ingatlan megvásárlásáról szóló 93/2020. (VIII. 04.) határozatának I. és 

II. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„ I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata meg kívánja szerezni a  Kerületi 

Építési Szabályzatról szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú 

mellékletében található SZT-9 számú szabályozási tervlap szerint közterületként kialakítandó 

71 m2 területű  ingatlan tulajdonjogát közterület közút céljára történő lejegyzést/kisajátítást 

helyettesítő adásvétel útján 811.514,-Ft, azaz nyolcszáztizenegyezer-ötszáztizennégy forint 

ellenében, mely összegből 1.516,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 107.636,-Ft a földterületért 

fizetendő összeg, 623.878,-Ft az építmények, 80.000,-Ft a növényzet kártalanítási értéke. Ennek 

érdekében K. L-né részére a 195569 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 1/1 tulajdoni 

hányadára tekintettel a 195569 helyrajzi számú ingatlanból Kerületi Építési Szabályzatról 

szóló a 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-

9 számú szabályozási tervlap szerint közterületként kialakítandó 71 m2 területű ingatlan 1/1 

tulajdoni hányadára vételi ajánlatot tesz 811.514,-Ft, azaz nyolcszáztizenegyezer-

ötszáztizennégy forint ellenében, mely összegből 1.516,-Ft/m2 fajlagos értékkel számolva 

107.636,-Ft a földterületért fizetendő összeg, 623.878,-Ft az építmények, 80.000,-Ft a 

növényzet kártalanítási értéke.  

 



II. felkéri a Polgármestert a szabályozási terv szerinti kisajátítási vázrajz elkészíttetésére, az I. 

pont szerinti vételi ajánlat megtételére, és annak elfogadása esetén a vételi ajánlat, valamint 

a vonatkozó jogszabályok alapján elkészített adásvételi szerződés megkötésére.” 

 

 

Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges. 
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